
1

Mir rSzale k Woj ew6d ztw a L6dzki e g o

Rsl l. 71 20. 1 .297 .201 8. AW t-6d2, dnia 24 sierpnia2QlS r,

DECYZJA
Na podstawie art. ll3 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83a ust. 2a, art. Ei3a ust. 6, art. 83c ust. 1,

3i4,art.E3dust. 1i2,iart.86ust. lpkt4i5,art.90ustawyzdnia16kvr'ietnia2004r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz arL 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.22017 t., poz. 1257 ze zm.) -
po rozpatrzeniu'wniosku znak:ZZM.W MZI .501.48.2018.WS 2 dnia21.05.201t r. o wydanie zezwolenia
na usuniqcle jednego jarzqbu pospolitego z terenu pasa drogowego ul. G6rskiej rv t-odzi (dzialka nr 210123
w obrqbie W-1,2), na wyrsefteSci posesji nr 14 oraz jednego kasztanowctr zwyczajnego z terenu
nieruchomoSci pzy ul. Gorskiej 14 w Lodzi (dzialka nr 209/59 w obrqbie W-1:Z), zlozonego w Urzqdzie
Marszalkowskim Wojewod:ztwa t-6dzkiego w dniu 05.06.2018 r. przez Gming Miasto t-od2 zls w t-odzi
przy ul. Piotrkolvskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-303 L6d2), vu czqSci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie jarzgbu pospolitego, Marszafek
Wojew6dztwa t-6,dzkiego

2.
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orzeka:
Zezwolif Ciminie Miasto l-od2 na usuniqcie jednej sztuki jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia
121 crn, mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnqcego na terenie pasa drogowego drogi gminnej -
ul. Gorskiej 'w t-odzi (d;ziatka nr 210123 w obrgbie W-12), na wysoko6ci poses.ii nr 14.

Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 c;:erwca 2019 r.

Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uzale*nic lvydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto t-odZ nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku
jazqb pospolity, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej oraz
o obwodzie pnia nie mniejszym niL12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

Ustaliri:
a) termin vuykonania nasadzenia zastgpczego, o ktoryrn mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2019 r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa rv punkcie 4, na terenie

pasa drogowego ul. G6rskiej w t-odzi (dzialka nr 210123 w obrgbie W-12), na wysoko5ci posesji
nr 14, zgodnie z projektem nasadzefi przedtoZonym pzez wnioskodawcg wraz z wnioskiem znak:
znak: ZZllrA.WZM.Zf .501.48.2018.WS z dnia 21.05.2018 r.

6. Zobowiqza0 Gming Miasto Lod2 do przedlo2enia Marszaikowi Wojew6dztlva L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia jego
wykonania, \Mrazz podaniem nazwy gatunkowejposadzonego drzewa, obwodu jego pnia (zmierzonego
na wys;oko6r:i 100 <;m) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizaciq posadzonego
orzew€I.

w dniu 05.00.2018 r. do r:r=;tffi}lrEr.irlo,"no wojew6dzrwa Lodzkieso wptynql
wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak:22M.W2M.2T.501.48.2018.WS z dnia 21.05.2018 r.\
o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego jarzgbu pospolitego z terenu pasa drogowego ul. G6rskiej
w Lodzi (d;zialka nr 210123 w obrgbie W-12), na wysokoSci posesji nr 14 oraz jednego kasztanowca
zwyczaJnego z terenu nieruchomoSci przy ul. G6rskiej 14 w Lodzi (dzia{ka nr 1209/59 w obrqbie W-12).
W uzasadnleniu ;podano,2e drzewa silnie zamierajq i posiadajq pr6chniejqce ubytki na pniach, a ponadto
iarzqb ma nieprawidlowo rozwiniqtq koronq, a na kasztanowcu znajdujq siq owocniki grzyba. Do wniosku
dolqczono nnapg lz lokaliz:acjq drzew przeznaczonych do usuniqcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzeir
zastgpczych 2 szzt. jarzqbow pospolitych na terenie dzialek ewidencyjnych o numerach 210123 i 209/59
w obrgbie W-'12 w Lodzi, w bezpo5rednim sqsiedztwie usuwanych drzew.
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W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 210123 w obrqbie W-12 w Lodzi, na terenie ktorej
znajduje sig wnioskowerny do usuniqcia jarzqb pospolity, stanowi pas droEowy drogi publicznej (drogi
gminnej) - ul. G6rskiej.

W wyniku oglgd:rin terenowych, przeprowadzonych w dniu 20.06.2018 r. przez inspektor6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego, stwierdzono, ze objgty wnioskiem janzEb pospolity (o obwodzie
pnia 121 cm, miezon)rm na wysokoSci 130 cm), rosnqcy w pasie drogowym ul. {3orskiej w Lodzi,
na wysokoSci posesji nr 14, zamiera. Drzewo to posiada jednostronnie ukszt:rttowanq i silnie zasychajqcq
korong, z posuszem starrowiqcym okolo 30-40% jej objqto6ci; jego piefi jest lekko pochylony w kierunku ulicy.
Jarzqb posiada wartoSci przyrodnicze (m.in. neutralizaqa zanieczyszczefi atmosferycznych) i walory
krajobrazowe (wsp6ltwcrzy zielen w pasie drogowym drogi publicznej), nie ma warto5ci kulturowych.
Podczas oglqdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecno6ci dziko wystqrpujqcych okaz6w
gatunkow chronionych.

Postanowieniem znak: RS11.7120.1 .297.2018.Aw z dnia 28.06.2018 r. MarszaLlek Wojew6dztwa
t-6dzkiego zawiesil z u,rzQdu postqpowanie administracyjne w czqSci dotyczqcej wydania zezwolenia
na usunigcie objqtego rvnioskiem kasztanowca zwyczfnego, rosnqcego na terenie nieruchomoSci przy
ul. G6rskiej 14w Lodzi (dzialka nr 209/59 w obrgbie W-12), na pniu ktorego podczas oglqdzinr terenowych
stwierdzono dziuplg wykonanq przez dziqciola duzego Dendrocopos major, a w koronie gniazdo sierp6wki
Stre ptopel i a decaocto.

Majqc na uwadze, 2e jarzqb pospolity, wymieniony w punkcie 1 sentencji niniejsz,ej decyzji, stwarza
zagro2enie bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (.;est pochylony w strong ulicy i w zlym stanie
zdrowotnym, dlatego te:Z istnieje zagro2enie, 2e podczas silnego wiatru zlarnie siq i przewrr5ci w stronq
jezdni ul. Gorskiej, zaparkowanych wzdluz niej samochodow oraz przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi
i pojazd6w), dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia
na jego usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzli w przedmiotowym
zakresie stanowiq takze art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych
przepisow wynika, 2e zt=zwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt,
burmistz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do r,ejestru zabytk6w),
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwoilenie wydaje
marszalek wojew6dztwar. Jednocze5nie biorqc pod uwagg wartoSc przyrodniczq i walory krajobrazowe
usuwanego jarzqbu pos6rolitego orazfakt, iz istnieje mo2liwo5c wykonania nasadzenia zastqpczego nowego
drzewa w bezpoSredninr sqsiedztwie miejsca, w ktorym ro5nie ww. jarzqb, zezvlrolenie na jego usunigcie
uzaleZniono od wykonania nasadzenia 1 szt. drzewa liSciastego, nalezqcego do tego samego gatunku,
okreSlonego w punkcie 4' sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z tre5ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony pzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w ;:wiqzku z nierwyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyZsze pod uvvagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyz.ii przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegiurn Odwolawczego

w t-odzi, wniesione z:a poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w termirrie 14 dni od daty
jej otzymania (art. 12'.7 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu telminu do wniesienia odwolania strona mo?e ztzec sig pravra do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqc:zenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowarria, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzety siq prawa do wniesienia odwoliania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postqpowan ia ad m in i stracyj nego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 ustawy o ochronier przyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa 'w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w prrnkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczy'n zale2nych
od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decy:zji oborviqzek wykonania
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nasadzenia zastgpczego. W pzypadku niewykonania nasadzeniaizastQpczego zgodnie z zezwoleniem
bgdq miafy zastosowanie pzepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzat
obletVch ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej{ecy4i, nalezy wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz.zwr6ciA slq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrodyi, gdyz niniejsza ilecyzj{nie jestiozsamaz uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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